TACOTHERM DUAL PIKO
MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE

KOMBINUJTE SVOU
INDIVIDUÁLNÍ STANICI
Bytové předávací stanice konstrukční řady TacoTherm Dual Piko
se perfektně přizpůsobí místním podmínkám. Sestavit ji lze buď
nad sebou, vedle sebe nebo také v oddělených mísnostech rozdílné moduly pro vytápění a teplou vodu je možné kombinovat
a uspořádat ke spokojenosti dle Vašich požadavků.
BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE SE SYSTÉMEM

ZCELA KOMBINOVATELNÁ

Modulárně sestavená bytová předávací stanice
TacoTherm Dual Piko přebírá rozdělení topného
tepla a přípravu teplé vody jednoho bytu. Tato
dodává odpovídající a hygienicky ohřátou pitnou
vodu a je schopna požadovanou výstupní teplotu
regulovat.
Pro zásobení radiátorů a/nebo podlahového topení
jsou k dispozici různé otopné moduly, které lze zvolit
tak, aby do nich byly integrovány pouze funkce,
které jsou skutečně potřeba. To těší nejen stavitele,
ale i prováděcí firmy.
Díky vodoměrům a měřičům spotřeby tepla instalovaným do modulu čerstvé teplé vody poskytuje stanice
navíc i všechny relevantní údaje pro vyúčtování po
jednotlivých bytech. Toto činí systém univerzální nejen
při plánování a instalaci, ale i pro další využití.

Nízká stavební hloubka stanice TacoTherm Dual Piko
(110 mm) usnadňuje umístění v budově. Četné varianty
s rozdílnými velikostmi rozdělovače a druhy regulace
pro vytápění a průtokový ohřev pitné vody namontované
na základové desce nebo montované do vestavěné
skříně umožňují téměř neomezenou flexibilitu při
plánování a projektování.

SNADNÁ INSTALACE

Volný výběr uspořádání jednotlivých modulů nabízí
velké výhody při instalaci. Kromě toho je možná montáž
všech stanic pod omítku, do šachty nebo na čelní
stranu. Vývojoví pracovníci ještě více přemýšleli o
komfortních detailech: každý modul je dodávaný
předzapojený a tím připravený k montáži - což
podstatně snižuje čas na místě a minimalizuje
chyby.

KVALITA A SERVIS NA
NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
Vysoký stupeň prefabrikace a systémy nenáročné na údržbu
šetří drahocenný čas na instalaci a servis se stává téměř
nadbytečný. V Taconova jsou stále k dispozici kompetentní
poradci pro dotazy týkající se projektování, plánování a
provozu.
ŠVÝCARSKÁ PRVOTŘÍDNÍ KVALITA

SERVISNÍ TÝM ZARUČUJE BEZPEČNOST

Každý, kdo používá Taconova, profituje z 50-ti leté
zkušenosti, která se projevuje již na vzhledu produktu.
Vynikající zpracování a hodnotné materiály jsou
zřejmé na první pohled. Veškeré komponenty jsou
odolné a nenáročné na údržbu v nejvyšší kvalitě dle
švýcarského výrobního standardu a odpovídají všem
relevantním normám.

Jak v počáteční fázi plánování, tak po úspěšné
instalaci: Taconova je Váš spolehlivý partner, který
Vám pomůže radou a skutkem, když je potřeba.
Kompetentní tým podpory zodpoví Vaše dotazy a rád
Vám pomůže při návrhu individuálních zařízení.
Pokud by přesto vznikla potřeba servisu u tohoto,
na obsluhu extrémně nenáročného zařízení, pak
jsou zde k dispozici servisní balíčky a zkušení experti.

MATERIÁLY
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Skříň pro montáž pod omítku z pozinkovaného
ocelového plechu
Uzamykatelná dvířka a krycí rám z lakovaného
ocelového plechu
Pouzdra armatur z mosazi
Potrubí z nerezavějící oceli
Deskový výměník tepla: desky a hrdla z
nerezavějící oceli
Letováno mědí/letováno niklem/letováno ocelí

TACONOVA-KOMPONENTY
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Termostatický směšovací ventil NovaMix Value
TacoControl regulátor proporcionálního množství
Vyvažovací ventil TacoSetter Inline
Rozdělovač podlahových okruhů TacoSys
Vyvažovací ventil TopMeter
Servopohon TacoDrive nebo NovaDrive

MÁTE VOLBU!
Modulární montáž TacoTherm Dual Piko nabízí optimální
funkčnost a nechává Vám volnou ruku při uspořádání
modulů. Umístěte stanici dle Vaší volby: nad sebou,
vedle sebe i v oddělených místnostech.
TACOTHERM DUAL PIKO
DOKONALÉ ŘEŠENÍ

I přes kompaktní provedení s montážní hloubkou pouze 110 mm systém integruje
přípravu čerstvé teplé vody, rozdělovač topného okruhu a samostatné připojení
radiátorů v jednom.

TACOTHERM FRESH PIKO

TACOSYS PIKO

TACOTHERM FRESH PIKO

ELEKTRONICKY REGULOVANÝ MODUL
ČERSTVÉ TEPLÉ VODY

MODUL TOPENÍ S 2 – 12 PŘÍPOJKAMI

MODUL PŘÍPRAVY ČERSTVÉ TEPLÉ VODY
S REGULÁTOREM PROPORCIONÁLNÍHO
MNOŽSTVÍ

Pro distribuci tepla a zajištění
Provedení s elektronickou regulací prostorového vytápění je počítáno
čerpadla zajišuje pomocí snímačů
jak s napojením radiátorů, tak
průtoku a teploty vhodnou výstupní topným modulem s rozdělovačem
teplotu teplé vody. Vysoký odbě
podlahového topení.
rový výkon i při nižších teplotách
Možná je i kombinace radiátorů
otopné vody umožňuje použití
a podlahového topení.
tohoto provedení zejména ve spoPro nastavení teploty topných
jení s nízkoteplotními zdroji tepla,
okruhů je připravena regulace s
jako jsou tepelná čerpadla.
volitelnou, pevně nastavitelnou
teplotou (termický regulátor).

Tato varianta s mechanickými
regulačními komponenty, zejména
pak proporcionálním regulátorem,
dosahuje vysoké kvality regulace teploty teplé pitné vody bez
nárůstu odběru elektrické energie.
Předsazený pohotovostní modul
snižuje pomocí termostatické
regulace by-passem pohotovostní
ztráty při dodávce teplé pitné vody
do míst odběru.

IDEÁLNÍ PRO NEJMENŠÍ
TEPLOTNÍ ROZPĚTÍ
Díky elektronické čerpadlové regulaci zvyšuje Taconova
účinnost a energetickou hospodárnost bytových předávacích
stanic. Tím může být docílen potřebě odpovídající výkon na
výtoči, a to i za předpokladu nízkých teplot na primárním přívodu
(nízkoteplotní systémy).

TACOTHERM DUAL PIKO
CONNECT
BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE PRO NIŽŠÍ
TEPLOTY NA VSTUPU JAKO TŘÍTRUBKOVÝ
SYSTÉM

U tohoto provedení je
prostřednictvím elektronické
regulace čerpadla zajištěno vysoké
zásobení výměníku otopnou vodou.
To umožňuje použití při nižších
teplotách na vstupu a současně
vysokém odběrovém výkonu na
straně teplé pitné vody.

VÝBĚR POŽADOVANÉHO ŘÍDICÍHO
SYSTÉMU
V závislosti na místních podmínkách a požadovaných funkcích
nabízí TacoTherm Dual Piko volbu mezi 2-, 3- nebo 4-vodičovými
systémy.
2- VODIČOVÝ SYSTÉM
2- VODIČOVÝ PRIMÁRNÍ (TOPENÍ) + 1-ŘÍDÍCÍ SEKUNDÁRNÍ (SANITÁRNÍ)

1 2

3

2-vodičový systém se skládá z:
1. Topení: výstup vysoká teplota
(od modulu na čerstvou teplou vodu a modulu topení)
2. Topení: přívod vysoká teplota
(k modulu na čerstvou teplou vodu a modulu topení)
3. Sanita: přívod studené vody
Pro systémy/výrobníky tepla s přívodními teplotami ≥ 55°C

3- VODIČOVÝ SYSTÉM
3- VODIČOVÝ PRIMÁRNÍ (TOPENÍ) + 1-ŘÍDÍCÍ SEKUNDÁRNÍ (SANITÁRNÍ)
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3-vodičový systém se skládá z:
1. Topení: výstup vysoká teplota / nízká teplota společně
2. Topení: přívod vysoká teplota (k modulu na čerstvou teplou vodu)
3. Topení: přívod nízká teplota (k modulu podlahového topení)
4. Sanita: přívod studené vody
U malých teplotních rozdílů na výstupu.
Pro systémy/výrobníky tepla s přívodními teplotami ≤ 55°C.

4- VODIČOVÝ SYSTÉM
4-VODIČOVÝ PRIMÁRNÍ (TOPENÍ) + 1-ŘÍDÍCÍ SEKUNDÁRNÍ (SANITÁRNÍ)

4
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4-vodičový systém se skládá z:
1. Topení: výstup vysoká teplota (z modulu na čerstvou teplou vodu)
2. Topení: přívod vysoká teplota (k modulu na čerstvou teplou vodu)
3. Topení: přívod nízká teplota podlahové topení
4. Topení: výstup topení
5. Sanita: studená voda přívod
U vysokých teplotních rozdílů na výstupu (např. plošné chlazení)

KOMPONENTY TACOTHERM DUAL

Dynamický vyvažovací ventil

Radiátorová přípojka nahoře

Tepelný výměník

Pro konstantní tlakové poměry
zásobování teplem na primárním okruhu

Přípojka potrubního vedení pro
připojení radiátorů dle volby

Různé varianty pájení
pro různá složení pitné vody

V závislosti na aplikaci je možný výběr z nejrůznějších
komponentů. Všechny dokonale sladěné komponenty
lze jednoduše konfigurovat a jsou dodávány připravené
k okamžitému připojení a montáži.
Statický vyvažovací
TacoSetter Inline
Vyvažovací ventil pro statické vyvážení
dodávky tepla na primárním okruhu.

Zárubeň

Montážní skříň
Standard

Montážní skříň lze dodat komplet
nebo dělenou s uzavíracími dvířky,
s montážní zárubní bez uzavíracích
dvířek nebo na základové desce

Vyvažování
zásobování teplem na
primárním okruhu

Elektronická regulace čerpadla

∆T: ≥ 10 K

Pro vysoký výkon výtoče u provozu
s tepelnými čerpadly
Výkon na výtoči: 20 l/min
Otopná teplota na přívodu: ≥ 55 °C
Teplota teplé vody: ≤ 45 °C

Pohotovostní modul
Pro pohotové poskytnutí
energie na primárním okruhu.

Skříň

Typ ovládání
Proporcionální regulátor
množství TacoControl Pro

Instalační sek
odečítače energie.

Pro ohřev teplé vody bez dodatečného
přívodu pomocné energie
Výkon na výtoči: 16 l/min
Otopná teplota na přívodu: ≥ 55 °C
Teplota teplé vody: ≤ 45 °C ∆p 400 mbar

Montážní místo pro odečítač
energie.

Instalační úsek vodoměr
studené vody
Integrovaný montážní úsek k
instalaci vodoměru studené vody

Statický

Omezovač průtoku pro
topný okruh bytu

Směšovač teplé vody
NovaMix Value dle volby

Pro vyvážení objemového průtoku a
uzavření topného okruhu bytu.

Pro náročné požadavky.
Pro volitelnou montáž jako ochrana
proti opaření a zabránění teplotní
špičky.

Dynamický

Radiátorové nebo
podlahové topení dole
Pro možnost připojení rozdělovače
podlahového a radiátorového topení

Elektrická přípojná skříň.a
propojovací modul pro
elektrotermické pohony
NovaMaster
Rozhraní mezi pohonem a prostorovým
termostatem pro regulaci samostatné
místnosti

Čerpadlová skupina
regulována fixní hodnotou
Pro požadovanou regulaci přívodní
teploty řízenou fixní hodnotou a
zásobování následného rozdělovače
topného okruhu

Konstrukční skupina čerpadla
řízená podle povětrnostních
podmínek
Pro regulaci teploty na vstupu topení
v závislosti na venkovní teplotě
prostřednictvím vstřikovacího zapojení

Přípojná sada potrubního vedení

Sada přípojného potrubního
vedení

Pro zásobování teplem z montážní strany
- vstup topení
- výstup topení
Provedení jako 2-4-vodičový systém.

Pro sanitární připojení na montážní straně:
- studená voda hlavní přívod
- zásobování studenou vodou byt
- zásobování teplou vodou byt

Rozdělovač podlahového
okruhu TacoSys HighEnd
do 12 topných okruhů
Dle volby s tepelným
elektrotermickým TacoDrive
Stanice ve skříni pod omítku:
do 10 topných okruhů
Stanice na základové desce:
do 12 topných okruhů

ARMATURNÍ TECHNIKA

Staticky nebo dynamicky
Rozdělování tepla pro každý systém dle potřeby.

Kompaktní pomůcky
Pro bezpečnost, zvýšený stupeň účinnosti a komfort.

PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ

ČERPADLOVÁ TECHNIKA

Perfektní souhra
Pro příjemné a individuální prostorové klima.

Efektivně nahoru
Pro nízké provozní náklady a zvýšenou energetickou
efektivnost.

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA

TACONOVA.COM

Inteligentní stanice
Pro spolehlivý provoz, redukovanou údržbu a
optimalizované energetické náklady.

Další informace
Novinky, informace k výrobku, listy s technickými
údaji a mnoho dalších informací naleznete na stránce
taconova.com
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